
▲、　AkademiaSztuk埠knychimJkwMateikiwKrakowie，3rZ57Krakd、Y，PtacJlZmMateikiB

Krak6W，dnia私grudnia2020r．

‖　　一　　　日∴＼∴＼∵

∵∵∵∴∴∵∴∵日　　　　　Zapytanieofertowe

nrsprawy：BZP－3941－37／2020

ZamawlaJay：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，

31－157Krakdw，PlacJanaMatei柾13

REGON：000275783，NIP：675－00－07－570，

www．asD．krakow．Dl，

ZaPraSZaPahstwadozIozeniaoftrtynadostawe，ktdreiwartoSCnieprzekraczawyrazonei w

Zlotych rdwnowartoScikwoty30000em0，W POStePOWaniu WyIaczonym ze stosowania

PrZePis6wustawyzdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（tj・Dz．U．Z2019r．

POZ．1843zzmianami）zgodnie zart・4pkt8，PrOWadzonymwtrybiezapytaniaofertowego．

1． ��'ｦVFﾖ薮Gｦ�ﾓgv坊譁��

1．Przedmiotemzamdwienia”UsIugimedycznezzakresumedycynypracydlapotrzeb

AkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie’’

Przedmiotzam6wieniaobejmuJe：

1）　Przeprowadzanie badah pro則aktycznych pracownik6W－WStePnyCh，Okresowych，

kontrolnychorazsanitamo－ePidemiologlCZnyChpracownik6worazstaZyst6wIPraktykant6W

wrazzprowadzeniemdokumentaqlPrZeWidziangprzepISamlPOWSZeChnieobowiazl押Cymi；

2）　Wydawaniewwynikuprzeprowadzonychbadah，Oktdrychmowawpkt・1）Orzeczeh

lekarskichozdolnoScidopracynaokreSlonymstanowiskupracyw2egzemplarzach－POldla

PraCOWnikaidlapracodawcy；

3）WydawaniestosownychzaSwiadczehlekarskichpoprzeprowadzeniubadahokulistycznych

wramachpro創aktycznqIOPiekizdrowotnej，StWierdzajacychpotrzebestosowaniaokulardw

korygし直cych wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym na podstawie　§　8

RozporzadzeniaMinistraPracyiPolitykiSoqialnq z dnial grudnia1998r・W SPraWie

bezpieczehstwaihigienypracynastanowiskachwyposaZonychwmonitoryekranowe（Dz・U・

1998m148，pOZ．973）．

4）　Przeprowadzaniebadahkierowcdwzawodowychorazuwzglednianiewbadaniacho

ktdrychmowawl）ewent．korzystaniazsamochodudoceldws量uZbowychwtymprzewoZenia

imychos6b；

5）　Przeprowadzanie badahlekarskich w celu orzekania o potrzebie udzielenia

nauczycielowiakademickiemuurlopudlaporatowaniazdrowiaiokreSlanieczasupotrzebnego

naprzeprowadzeniezalecanegoleczeniaorazwydawanieorzeczehlekarskichopotrzebie

udzielenianauczycielowiakademickiemuurlopudlaporatowaniazdrowia・ZgOdniezart・131

ust．5i6PrawaoszkolnictwiewyZszyminauce（Dz・U・2020poz・85）；

6）　UdziallekarzamedycynypracywdzialmiachzakladowejkomimBHPpowoZanqw

trybieokreSlonyTWa血23712Kodekspracy（Dz・U・2020poz・1320）poleg斬cyna

rozpoznawaniu10Cenie wystepLmCyCh w Srodowisku pracy czymikdw szkodIiwych・

czymikdwstanowlaCyChprzyczynychordbzawodovvchorazokolicznoScimaJaCyChwplyw

nazakresobowiazkowychbadahpro丘IaktycznychwszczegdlnoScipodokonaniuwizytaqii

StanOWiskpracy；



AkademfaSztuk現車ychimJraTlaMatdkiwKrakowie，3g－157Krakdw，PtacIaTtaMa均kiぢ

7）　Gromadzeniei przechowywanieinfbmaqii o stanie zdrowia osdb obietych

PrOmaktycznaopiekalekarskaiprowadzeniadokumenta串medyczneizgodniezprzepisami

POWSZeChnieobowiaztuacyml．

4・　ZadanieopISaneWPunkcie6musibyCrealizowaneprzezwyznaczonegoimiennie

lekarzalublekarzymedycynypracywceluzapewnieniaciagloScidzialah．

5・　PlanowanailoSCpracownikdwpodlegaJaCyChbadaniomokresowymw202lr．：

Nauczycieleakademiccy：1290S6b

Pracowmcyniebedacynauczycielamiakademickimi：670Sdb，

Wtvmszacowana：

iloSCpracownikdwpracuaCyChprzymonitorzeekranowym1330Sdb，

iloS60Sdb，ktbremogauZywaC samochoduprywatnego dopodr62y shlZbowej，Wtym do

PrZeWOZuOSdbpodczaspodrdZy shlZbowych：30

SzacowanawoparciuostatvstvkezlatpoDrZednichiloSdbadah：

WStePnyCh：350Sdb

kontrolnych：100Sdb

POPrZedzz南CyChskierowanienaurlopdlaporatowaniazdrowia：3

StaZyst6winubpraktykantbw：3

6．　　PlanowanailoSCpracownikdwDOdlegajacvchbadaniomokresowvmw2022r．：

Nauczycieleakademiccy：300S6b

Pracowmcyniebedacynauczycielamiakademickimi：11osdb，

Wtvmszacowana：

iloSCpracownikdwpracuJaCyChprzymonitorzeekranowym150Sdb，

iloS60Sdb，ktdre mogauZywaC samochoduprywatnego do podrdZy shZbowもwtym do

PrZeWOZuOSdbpodczaspodr62y shlZbowych：30

Szacowanawoparciuo：statystykezlatpoprzednichiloSCbadah：

WStePnyCh：350Sdb

kontrolnych：100S6b

poprzedzz南CyChskierowanienaurlopdlaporatowaniazdrowia：3

stazyst6wi／lubpraktykant6W：3

Wykazstanowiskiczynnikdwszkodliwychiuciazliwychzosta霊ujetywzaIacznikunrl

doniniejszegozapytaniaofttrtOWegO

IstotnepostanowienialLmOWyzOStabTujetewDrOjekcieumowvstanowiacvzaIaczniknr4

donlnleJSzegOzaPytaniaofertowego

II． 彦W&ﾖ也&V�ﾆ率�4､率�ﾓgv坊譁��

Umowazostgezawartana okres24miesleCyiobowiazywaebedzieoddnia

lstycznia2021r・dodnia31grudnia2022r・，ZZaStrZeZeniemust・2・

2．Umowawygasa，WZaleZnoSciconastapIWCZeSnlqi：

wprzypadkuwyczerpaniakwotywynagrodzeniabrutto，Oktdrymmowaw§6ust・1w

Prqiekcieumowylub，

zdniem，WktdrymkohczysleOkresjejobowiazywaniaokreSlonywust・1，niezaleZnie

odtego，CZyWynagrOdzeniewypIaconeWykonawcyosiagnelokwotebruttowskazana§6ust・

lproiekcieumowy 

III．　Warunkiudzia重uwpostepowaniu 

1）O udzielenie zam6WieniamogaubiegaC sie Wykonawcy，klbrzy spelnii轟wanmki

dotyczace：

a）posiadaniauprawniehdowykonywaniawpeInymzakresieuslugmedycznych，Oktdrych

mowawart．229ust．8ustawyzdnia26czerwca1974r・Kodekspracy（Dz・U・Z2020r・

POZ・1320）spelniz南warunkiokreSlonewrozpTZadzeniuMinistraZdrowiaiOpieki

SpoIecznqI Z dnia30maJa1996r・W SPraWle PrZePrOWadzania badahlekarskich



‘‘　AkademiaSztt・k坤kTtyC信m・J・mMaゆkiwKrakowie，3rI57Krakdw，PLaclaTIaMafdki73

PraCOWnikdw，Zakresupromaktycznqiopiekizdrowotneinadpracownikamiorazorzeczeh

lekarskichwydawanychdlaceldwprzewidzianychwKodeksiepracy（Dz．U．Z2016r．poz．

2067）OrazzadahokreSlonychustawazdnia27czerwca1997r・OShrzbiemedycynypracy

（Dz．U．Z2019r．poz．1175），

b）dysponoYaJ五aodpowiednimpoten軸emtec山cznymorazosobanh zdolnymido

Wykonywamazamdwienia，tZn．：

－dysponし直bazalokalowa，gWaral山南ca peIen zakres ushg medycznych bedacych

PrZedmiotemnimgszego zamdwienia9dyspon朋SPrZetemmedycznymniezbednym do

Wykonania pehego zakresu ushg medycznych bedacych przedmiotem nlnlqSZegO

Zamdwienia・SprzetmedycznyprzeznaczonydorealizaqlZamdwieniamusiodpowiadaC

WymOgOmPOdwzgledemfachowymisanitamymokreSlonymwrozporzadzeniuMinistra

ZdrowlaZdnia29czerwca2012r・WSPraWieszczeg6Iowychwymagah，jakimpowimy

OdpowiadaCpomieszczeniaiurzadzeniapodmiotuwykon函cegodzialalnoSClecznicza（Dz．

U．Z2019r．poz．595zpdZn．zm．），

－dyspon1両personelem（b・lekarskim w dziedzinie medycyny pracy，Pielegniarskim）

Zdolnymdowykonaniazamdwienia，POSiadz轟cymodpowiedniekwal珊Cadeiuprawnienia

ZgOdniezustawazdnia15kwietnia2011r・OdziaIalnoScilecznicz句のZ．U．2020poz．295）

Potwierdzeniest）ehianiawarunk6W．oktbrvchmowaw r．HIust．lLit．aibnasteDuie

t）ODrzezOSwiadczenieWvkonawcvskladanewrazzoferta（zaIaczniknr21

IV． 微��77��6�'W�'ｧ没���謦�aizIozeniaofert 

1．WykonawcamaprawozloZyCtylkojednaoferte・

2．0fertamusibyCnapisanawjezykupoIskimipodpisanaprzezosobe／osoby／upowa血ione

doreprezentowania Wykonawcynazewnatrz・

3．0ftrtamusizawieraC：

a）rbmularz ofertowv wgwzorustanowiacegozalaczniknr3donini萌SZegOZaPytania

b）OSwiadczenieospehieniuwarunk6wudziaIuwpostet）OWaniu－Z軸CZnikm2

C）upowaznienie／Dehomocnictwo－W PrZyPadku，gdy ofrla zostanie podpisana przez

pehomocnikalubgdyoferta・ZOStalazloZonaprzezWykonawc6Wwspdlnieubiegajacych

SleOZamdwienie・

4・WykonawcaponosiwszelkiekosztyzwiazanezprzygotowaniemizIozeniemoferty・

5．Zamawiz南cypoprawiwtreSciofertyoczywi雨eomyHdpisarskieirachunkowe・

6．Zamawiajacyodrzucioferty，ktdre：

・bedaniezgodneztreSciazapytaniaofertowego（niezgodnoSCmerytoryczna）

●　niebedaspehiaCwymagahzawartychwzapytaniuo缶rtowym・Wtymbedaniekompletne；

●　bedazloZOnePOteminieskladaniaofert；

・　bedanieczytelne；

・bedazlozonewinnymJeZykuniZjezykpoIski；

・ichzlozeniebedziestanowiloczynnieuczciwejkonkurenql；

・bed zawieraかbkdyuniemoZliw垂iaceichocene・

・bedaniezgodnezustawa



AkademfaSztukPieknychim・J・mMaI匂kiwKrakowie，3I一重57KT・akd、Y，PLaclaTIaMatdkiz3

V．MiqisceiterminskJadaniaofert：

Oferte　　nalezy∴∴Z量ozyd　　za ���7&VF譁7GvVﾘ�����ﾆ�FgD�&ﾗ�����ｦ�ｷW��Tｨ�b�

https：／／asp－krakow．logintrade．net 婦FW&ﾖ匁坊F�譁�殆'VF譁�#�#�(�VF��ｦ也��

09：30． ��

VI． 噺ﾇ友W&��w�&�'V優蘭&F��要�譁��6V逍�&W'B�

1．　PrzywyborzeofertyZamawi2両cybedziesiekierowa‖kryteriami：

2．　Zamawi魂cybedziesiekierowaInastepl南cymikryteriami：

1）　　CenaofertowabruttolC］－znaCzenie－94％

OcenazIo20nyChofertdlakryteriumCenaofertowabrutto［C］nastapiwgnastepLtiacego

WZOru：

（Cmin）

Adl）LiczbapunktdwdlacenaofertowabruttolCI＝　……………　Ⅹ100Ⅹ94％

（Cb）

gdzie：

Cmin一maJnlZSzaCenaSpOSrddofertnieodrzuconych，

Cb－CenaOfertybadanej

ZakIYteriumcenaofdlowabruttolCIWykonawcamozeotrzymaCmaksymalnie94pkt

l％＝lpkt

2）　PozostalekryteriaIacznie6％：

a）　Czas oczekiwania na pieIWSze badanieliczac od daty zg霊oszenia sie

（zarejestrowania）osobyuprawnionejdoprzebadaniazeskierowani叩Odpracodawcy

LiczbapunktdwdlakryteriumbedzieprzyznawananastepuIaCO：

ldzieh＊一2pkt

2dni＊－lpkt

＊（力布roboc2e

b）Mo班WoSCwykonaniawszystkichzleconychbadahwjednymdniuprzynajmniejw

jednejplac6wce－lpkt（brakmo班woSci－Opkt）・

C）MozliwoSCwykonania badahwtymsamymdniucopierwszawizyta－

lpkt（brakmozliwoSci－Opkt）・

d）MozliwoSCrejestracjion－line－lpkt（brakmozliwoSci－Opkt）・

e）MozliwoS60trzymaniapotwierdzeniasms／e－mailumdwionychkonsultacji－lpkt

（brakmozliwoSci－Opkt）・

Za kryteria poza cenowe wmieniona w pkt od a・do e・Wykonawca moZe otrzymaC

maksymalnie6pktlacznie・

WykonawcamoZeIaczniezawszystkiekryteria otrzyma6100pkt・

ZanaikorzystnlqlSZa，ZOStanie uznanaoferta，ktdrauzyskangwiekszailoSC punkt6w za

wszystkiekryteriaIacznie・



’‘　AkademfaSztukPfeknychimJaTZaMateikiwKrakowie，37－157Krakd”方PtaclanaMa空ikiB

l・1・Ocenakohcowaofertytosumapunkt6wprzyznanychoferciewposzczegdlnym

kIYterium：

OK＝　C＋PK

OK－OCCnakohcowaoferty

PK－Sumapozostaiychkryteri6w

C－liczbapunktdwprzyznanychoferciewkryterium，，Cena男

3・　W przypadku，gdy Wykonawcy otrzym哀ia taka samaIiczbe punktdwlaczna za

WSZyStkiekryteria，Zamawiz南cywybierzeofertezniZszacena．

4・PowyborzenajkorzystnlqlSZejofertyZamawl劉aCyZamieScinastroniewww．asp．krakow．pl

i Platfbrmie Zakupowもhttps：／／asp－krakow・loglntrade・netinfbmaqe o rozstrzygnleClu

POStePOWania．

5．ZamawlaJaCy udzieli zam6Wienia Wykonawcy speIniqjacemu warunki udzialu w

POStePOWaniu，kt6regooferta odpowiadawszystkimwymaganiomokreSlonymwzapytaniu

OftrtowymizostalawybranajakonaikorzystnlqiSZaZZaStrZeZeniemzapISOWrOZdzialuXI

ust．1

6．Wsytuaqii，gdycenan年ikorzystni匂sz匂oferty，bedzieprzekraczaIawartoSdprzeznaczonana

s丘nansowaniezamdwienia，ZamawlgaCymOZenieudzieliCzam6wienia．

VII．Terminzwi zaniaofert

Wykonawcajestz平azanyofeHaprzezokres30dni（trzydziestudni）－biegteminuzwiazania

ofertarozpoczynasleWraZZuPyWemteminuskladaniaoftrt・

OrOzumleWanla Sl konawcami：

・　Wniniejszympostepowaniukomunikaqamiedzyzamawla」aVmaWykonawcami

・　SkladanieofenOdbywasiePrZyuZycluSrodkdwkomunikaBieIektroniczneJ・

Danedokontaktu：https：〟asp－krakow．logind’ade・net

treSciza taniao此rtowe

Zamawl瑚CyudzieliwylaSmenPOdwarunkiem，2eWykonawcazw6cisleOWyJaSmenietreSci

ZapytaniaofむowegoniepdZni匂nizdodnia7・12・2020r，dog・9：30zapoSredhctwemPlatIbmy

Zakupowg

DanedokontaktLI：h ーkrakow．lo intrade．net

X．Pozosta霊ewarunkizamdwienia：

NaleZnoSCbedzieuregulowanawteminiedo30dnioddniaotrzymanaprzezZamawlaJaCegO

prawidIowowystawiolleifakturyVAT，POPISemnymPOtWierdzeniuwykonaniaprzedmiotu

zleceniaprzezprzedstawicielaZamawl明CegO・

XI．Postanowieniakohcowe：

1．　Zamawl劉aCyZaStrZegamOZliwoS60dwoIanianlnlqSZegOPOStePOWaniab軸Zzmiany

warunkdw，JegOuniewaZnieniawcaloSci，takZepoJegOZakohczeniu，bezpodaniaprzyczyn・

2．　Zwykonawc脅ZOStaniezawartapISemnaumOWa－Prqjektumowystanowiza互CZniknr

3

XII．KlauzulaInrbrmaC

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMateiki13，31－

157Krakdw（dald”ASPwKrakowie’’）przetwarzadanezawartewofertachalbowewnioskach

o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego，dane

4



AkademiaSztuk増車ychfm・JanaMa（匂kfwKTakowfe，3LI57Krakdw，PLaclamaMatdkfB

Zn年jd1両ce sie w publicznie dostepnych rejestrach（K士aiowy Rもestr Sadowy，Centralna

EwidenqiaiInfbmaqiaoDzialalnoSciGospodarczeiRP，KraiowyReiestrKamy）wcelu

PrOWadzeniapostepowahudzieleniezamdwieniapublicznegonapodstawieprzepis6wustawy

Zdnia29stycznia2004r・PrawozamdwiehPublicznych（tj・Dz・U・Z2019r．poz．1843zpdZn．

Zm）・WSrddtychinfbmaqiimogapqjawiaC sie dane，klbre nagruncie Rozporzadzenia

ParlamentuEmOPもskiegoiRadyUniiEmOP句skiej2016／679zdnia27kwietnia2016r．w

SPraWieochonyosdbnzycznychwzwiqzkuzprz’＊warzaniemdanychosobowychiwsprawie

SWObodnegoprzepIywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy95／46／WE（dal帝，，Ogdlne

Rozporzadzenie”lub”RODO”），majaCharakterdanychosobowych．

WSwietlepowyzszegoASPwKrakowieinfbmLje，Ze：

1・AdministratoremDanych（dale㌦Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim．

JanaMatei柾wKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMatei柾13，31－157Krakdw，REGON：

000275783，NH675－00－07－570．

2・WsprawachzvnaZanyChzPani／PanadanymlPrOSZekontaktowaCsiezInspektorem

Ochrony Danych，kontakt pisemy za pomoc脅　POCZty tradycyjnei na adres

Administratora，e－mail：iodのasp．krakow．pl．

3．Dane osobowe zawarte w oftrtach saprzetwarzane napodstawie art．6ust．llit．c

RODO，C．przetwarzaniejestniezbednedowypehianiaobowiazkuprawnegociazacego

na administratorze．Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie

postepowahoudzielniezamdwieniapublicznego・

4．Odbiorc魯Pani仲anadanychbedaczlonkowiekom即PrZetargOWyChiupowaZnieni

pracownicyASPwKrakowie，atakzepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanych

osobowychnapodstawieprzepis6wprawa・

5．Paninanadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniaroku

nastepLUaCegO PO rOku w，kt6rym zakohczone zostalo postepowanie o udzielenie

zamdwieniapublicznego，ZaW）南tkiemumdw，ktdrebedaprzechowywaneprzezokres

latlO．

6．PosiadaPani／Panprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialub ogranicelenia przetwarzania danych osobowych－W Sytuaqii gdy

przetwarzanieodbywaslenaPOdstawieudzieloneiAdministratorowizgody
C）prz誓SZeniadanych

d）wnleSleniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawanmkachokreSlonychwRozporz軸zeniuog6lnym・

7．MaPani／Panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego，gdyuznaPani／Pan言Z

przetwarzaniedanychosobowychPani／PanadotyczacychnaruszaprzepISyOgdlnego

rozporz軸zeniaoochroniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

8・PodanieprzezPania／PanadanychosobowychjestYmOgiemustawowym・Jest

Pani／PanzobowlaZanydoichpodania，akonsekwenqianlePOdaniadanychosobowych

bedzieniemo址woS60CenyOfertizawarciaumowy・

9．DaneudostepnioneprzezPania／PananiebedapodlegaIypromowaniu・
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lO・AdministratordanychniemazamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwa

trzeclegOluborganizaqlmiedzynarodowqi・

11・ASPwKrakowiedokladawszelkichstarah・abyzapewniCwszelkieSrodkiHzyczn軌

techniczng iorganizacylnqJOChronydanychosobowychprzedich

PrZyPadkowym czy umySlnym zniszczeniemフ　PrZyPadkowa utrata，Zmiana，

nieuprawnionymLUaWnieniem・Wykorzystaniemczydostepem，ZgOdniezewszystkimi

ObowlaZuaCymlPrZePISami．

XIII．W kazzaI Cznik6W

Za互cznikamidoniniejszegoZapytaniaOfertowegosanastepujacewzory：

1．p． 微ｦ��7ｦV譁Uｦ���7ｦ譁ｶ��NazwaZalacznika 

1 沸���7ｦ譁ｶ�&ﾂ�WykazstanowiskiczynnikdwszkodliwchiuciaZliwych 

2 沸�ﾆ�7ｦ譁ｶ�#"�OSwiadczeniewykonawcyospeInieniuwarunkdwudzialu 

WPOStepOWaniu 

3 沸�ﾆ�7ｦ譁ｶ�#2�Fomularzofertowy 

3 沸�ﾆ�7ｦ譁ｶ�#B�Prqjektumowy 


